
Beretning Herslev Bylaug 2011

Ærede medlemmer

Så er det tid til en redegørelse for bestyrelsens arbejde  
siden generalforsamlingen i 2010. 

Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder og en række 
arbejdsgruppemøder i forbindelse med planlægning af 
sociale arrangementer. En lille arbejdsgruppe blev også 
nedsat til forskønnelse af området ved gadekæret.  

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i 
2010 konstituerede bestyrelsen sig, hvilket ikke gav 
anledning til den store rokade. Vi kunne sige velkommen til 
Torben Færch Olesen, der indtrådte som bestyrelsesmedlem
efter at have været suppleant og Morten Bjerrum blev valgt 
som suppleant og så lykkedes det således at have en 
fuldtallig bestyrelse sammensat.

Bestyrelsen var således igen klar til at kaste sig over 
opgaverne og den første blev jo afholdelse af 
julearrangementet. 

Julen i 2010 blev julen, hvor byen fik sit helt eget juletræ. 
Træet blev sponsoreret af en af byens borgere og bylauget 
vil igen godt benytte lejligheden til at takke for det meget 
flotte sponsorat.

Træet blev plantet i efteråret ved et hyggeligt arrangement
med deltagelse af bestyrelsen og selvfølgelig sponsoren. Da 
julen nærmede sig, kunne bylauget invitere til det 
traditionelle julearrangement ”som herre ved eget bord – 
eller rettere eget juletræ”. Som vi plejer startede vi i 
menighedshuset med at fylde maverne med æbleskiver og 
gløgg. Julemanden kunne også dette år finde Herslev by og 
der blev sammen med Julemanden og en masse børn og 
barnlige sjæle gået gennem byen i fakkeloptog til det nye 
juletræ, der nu er plantet på græsarealet overfor smedjen.

Juletræet blev tændt efter mange høje råb og der blev 
sunget og delt godteposer ud til børnene. Heldigvis har vi i 



bestyrelsen taget ved lære og sikret os, at der var 
godteposer nok til alle, hvilket også holdt stik. 

Der var et overraskende stort fremmøde både til gløgg og 
æbleskiverne, men også til dans om juletræet. Årsagen til 
det store fremmøde var, at præsten samme dag havde fuldt
hus i kirken og glædeligt her orienterede om vores 
arrangement, hvilket gav det store ryk ind. Ved hurtig og 
effektiv indsats, med Torben som stafet til DagligBrugsen 
efter flere æbleskiver, lykkedes det at bespise alle.

Desværre blev juletræet umiddelbart efter jul udsat for 
hærværk, idet nogle unge, der deltog i en privat fest her i 
byen syntes det var i orden at flå stjernen og toppen af 
træet. 

Vi har forsøgt at få en ny ”top” ved at tvinge en af de andre
grene til at gro opad. Projektet ser pt. ud til at forløbe 
planmæssigt. 

Tak til Marianne og familien for sponsering af strøm til 
lysene på træet. Bestyrelsen håber at dette også kan lade 
sig gøre fremover.

Fastelavnsfesten måtte vi desværre aflyse igen i år. Den 
primære grund var, at menighedshuset ikke var ledigt. 
Bestyrelsen prøvede at finde andre alternativer, men som 
alle ved lykkedes det ikke. Bestyrelsen har derfor i februar i
år booket menighedshuset til næste års fastelavnsfest, så nu
skulle det være ganske vist, - der bliver fastelavnsfest 
næste år.

Grundlovsmødet blev igen i år afholdt i den gamle 
præstegårdshave. Det blev et hyggeligt arrangement, som 
kom på benene i samarbejde mellem Menighedsrådet og 
Bylauget. Efter grundlovstalen, der blev holdt af vores 
gamle præst Poul,  blev der underholdt med sang og 
danseopvisning.

Byfesten er uden sammenligning det største arrangement i 
Herslev, både i popularitet og også det arrangement, der 
kræver flest ressourcer både økonomisk og 



mandskabsmæssigt, men også det arrangement, som vi ved,
mange glæder sig og ser frem til.

Jyder er jo gode til det med prisen, så bestyrelsens jyde, 
Torben, kunne igen skaffe et godt tilbud, der muliggjorde at
vi kunne få den ”store pakkeløsning”, med jukeboks, 
popkorn, slush ice og borde og stole. 

Heldigvis var Herslev Bryghus også i år med på at støtte 
byfesten med noget godt øl. Jeg skal på bestyrelsens vegne 
takke Herslev Bryghus for denne opbakningen til byfesten, 
der jo dels giver en god stemning, men ikke mindst sikre 
bylauget en økonomisk platform at arbejde ud fra.

Fremmødet til årets byfest var meget flot og bestyrelsen 
syntes, at festen var den bedste i rækken af byfesterne i 
nyere tid. Vejrguderne var i sandheden med os både om 
fredagen, hvor teltene blev sat op, og under arrangementet 
kom der kun lidt støvregn i et kort øjeblik. Søndag mødte en
lille trofast skare fra bestyrelsen op for at pakke hele 
byfesten sammen. Det er et stort arbejde som godt kunne 
kalde på lidt flere hænder. Der var igen i år en enkelt 
Herslevborger, der mødte op til nedpakningen af telte mv. 
Tak for det! – Vi blev så glade i bestyrelsen over det, så det 
udløste en flaske rødvin til pågældende. 

Skt. Hans bål på stranden måtte opgives. Bestyrelsen 
arbejdede med arrangementet, men var ikke klar over at 
man skulle indgive en skriftlig ansøgning til kommunen om 
at få lov til at ”låne” det offentlige areal til bålafbrænding 
mindst to måneder før afholdelsen. Dette kunne vi ikke nå 
og vi måtte opgive arrangementet. 

Bestyrelsen vil dog fortsat overveje muligheden for at 
afholde Skt. Hans bål, og måske et sted, hvor man har en 
permanent tilladelse til af brænde af – nemlig på bålpladsen
bag kirkegården. Det smarte ved den løsning er, at bålet er 
på plads og ikke skal bæres hele vejen ned til stranden. 



Et nyt tiltag var afholdelse af loppemarked på 
Kirkepladsen, hvor bestyrelsen – belært af erfaring – i god 
tid søgte kommunen om tilladelse til at afspærre en del af 
parkeringspladsen. Loppetorvet blev godt besøgt og der var 
god tilslutning til at udstille sine ”lopper”. 

Arrangementet blev afholdt samme dag, hvor der var åben 
have arrangement på Bygaden, hvilket jo også tiltrak en hel 
del mennesker. 

Bestyrelsens arbejdsgruppe til forskønnelse af området 
omkring gadekæret/branddammen har i perioden mest 
arbejdet som en intern arbejdsgruppe. Der har været 
arbejdet med en opfølgning på tidligere udsendt brev til 
beboerne i området om at være med til at forskønne 
området. Arbejdsgruppen har kontaktet Lejre kommune 
med hensyn til en oprensning af gadekæret/branddammen. 
Kommunen har meddelt, at Lejre kommune gerne stiller en 
container til rådighed, men at det er områdets beboere, der
må stå for oprydningen/oprensningen af gadekæret. 

Der har i den forgangne periode været afholdt møde med 
Lejre kommune, hvor kommunen inviterede bylauget til et 
dialogmøde om et planlagt trafiksikkerhedsprojekt på 
Herslev Bygade i krydset Bognæsvej – Herslev Bygade – 
Kattingevej, hvor kommunen vil lave en hævet plade i 
krydset til sænkning af hastigheden. 

Kommunen var meget glad for at vi foreslog, at man 
ventede med dette projekt til Lejre forsyning var færdig 
med at grave hele hovedgaden op til nye kloakrør, man var 
ikke lige opdateret på det projekt. Bylauget vil kontakte 
beboerne rundt om krydset for at orientere om kommunens 
projekt og høre deres mening – når tiden nærmer sig.

Det blev ellers et godt og konstruktivt møde, hvor vi 
uformelt kunne lufte alle vores ideer og ønsker til en bedre 
trafiksikker by, men et afsat beløb på 150.000 kr. sætter jo 
sine begrænsninger, så vores forslag om en omfartsvej til 
tunge landbrugsmaskiner og en cykel/gangsti til stranden 
ligger ikke lige i indeværende års budget for kommunen.



Bylauget vil dog arbejde videre med at fremsende ønske om
etablering af en cykel/gangsti til stranden, hvor nogle 
Herslevborgere har udtrykt ønsker om at bylauget tager det 
op med kommunen.

Kommunen har dog indvilliget i at opsætte et ”legende børn
skilt” op på Kastaniestrædet. 

Endelig roste vi initiativet meget med at invitere bylauget 
til orienteringsmøde og kommunen var meget glade for 
denne muligheden, som de vil benytte sig af også fremover.

Med disse få men velvalgte ord vil jeg gerne takke den 
siddende bestyrelse for et godt samarbejde og jeg håber 
den ny bestyrelse kan fortsætte samarbejdet på samme 
gode måde. 

Hvis denne generalforsamling stemmer for den af 
bestyrelsen foreslåede vedtægtsændring, så har jeg måske  
sikret mig, at jeg kan kontrollere, at den gode ånd og det 
gode samarbejde fortsætter, - ved at sidde med på 
sidelinjen.

Endelig vil jeg sige en stor tak til Jette, der gennem flere år
har været med i bestyrelsesarbejdet og oftest fungeret som 
”skaffer”, men også fik kommunen til at ryste op med 2 
bænke på fjordstien. Jette modtager ikke genvalg og giver 
plads til nye gode kræfter. 

Og hermed er jeg nået igennem min beretning og vil 
overlade ordet til dirigenten.

På bestyrelsens vegne

Henning Maigaard, formand


